
Voordelen van Voedingssuppletie
Onze gids voor gezondheid en welzijn



Waarom supplementen 
belangrijk zijn
We hebben allemaal wel eens behoefte 
aan een helpende hand. En dat is zeker 
het geval als het om onze gezondheid  
en ons welzijn gaat. 

Vitaminen of mineralen kunnen zowel 
uw fysieke en geestelijke gezondheid 
als uw welzijn beïnvloeden. Vitamine 
C draagt bijvoorbeeld bij aan het 
handhaven van het normale functioneren 
van het immuunsysteem, terwijl jodium 
het normale cognitieve functioneren 
ondersteunt.

Door van uw gezondheid een 
hoofdprioriteit te maken en u zich er  
nu op te richten, kunt u uw lichaam helpen 
zijn volle potentie te bereiken. U verdient 
het om u gezond en goed te voelen.  
Om elke dag optimaal te benutten.  
Om u vol energie te voelen en van uw 
leven te genieten.

Wij willen u heel graag helpen om u 
gezonder en gelukkiger te voelen.  
Door voedingssupplementen in te nemen, 
kunt u uzelf potentieel voorzien van de 
nutriënten die uw lichaam nodig heeft.  
De simpele handeling van het ervoor 
kiezen om voedingssupplementen te 
nemen, kan een wereld van verschil 
maken voor hoe u zich voelt. 

Het is geen vervanging voor een gezonde 
levensstijl, maar meer een manier om  
deze aan te vullen. Neem vandaag nog  
de controle over uw eigen gezondheid  
en welzijn. 
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Aminozuren
Aminozuren zijn bekend als de 
bouwstenen van eiwitten. Het 
zijn organische verbindingen die 
combinaties aangaan om eiwitten 
te vormen. Er zijn 21 verschillende 
aminozuren, waarvan sommige 
gezien worden als essentieel (deze 
moeten uit de voeding verkregen 
worden) en andere zijn niet-
essentieel (deze kunnen door ons 
lichaam aangemaakt worden).  

Antioxidanten
Antioxidanten, zoals vitamine C 
en E, zijn belangrijk omdat ze 
bijdragen aan de bescherming van 
de cellen tegen oxidatieve stress.

Bacteriën en gist
Levende bacteriën en gist  
komen van nature voor in onze 
darmen. Bacteriën kunnen 
worden verkregen door  
voedsel dat lactobacillen en 
bifidobacteriën bevat. 

Biobeschikbaarheid
Biobeschikbaarheid verwijst 
naar de hoeveelheid van een 
supplement of nutriënt dat wordt 
geabsorbeerd door het lichaam. 
Dit is belangrijk, omdat het invloed 
heeft op in hoeverre het in staat is 
om een actief effect te hebben. 

Enzymen
Enzymen zijn speciale 
vormen van nutriënten die 
verschillende functies vervullen 

in uw lichaam. Bijvoorbeeld 
spijsverteringsenzymen worden 
in uw maag geproduceerd en 
helpen eiwitten af te breken. 

Essentiële vetzuren  
Essentiële vetzuren zijn, zoals 
de naam al suggereert, zuren 
die essentieel zijn voor mensen. 
Het zijn alfa-linoleenzuur (een 
omega-3-type) en linoleenzuur 
(omega-6). Verwante termen 
die u kunt tegenkomen, zijn 
EPA en DHA. EPA staat voor 
eicosapentaeenzuur. DHA is 
docosahexaeenzuur. Beide 
zijn vormen van lange-keten 
essentiële vetzuren – of omega-3. 
Ze kunnen worden gevonden 
in o.a. vette vis, schaal- en 
schelpdieren, en algen. 

Voedingsgroepen
Een gezond, gebalanceerd niveau 
van voeding wordt verkregen door 
het consumeren van een variatie 
aan essentiële voedingsgroepen. 
Deze omvatten eiwitten, zoals 
zuivel en soja, koolhydraten, zoals 
volkoren graan, en verse vruchten 
en groenten. 

Vrije radicalen
Vrije radicalen zijn moleculen die 
voorkomen in uw lichaam. Er 
wordt algemeen van gedacht dat 
ze oxidatieve stress veroorzaken.  

Enkele algemene termen uitgelegd
Wanneer u leest of praat over het gebruik van voedingssupplementen, zult u zonder 
twijfel een heleboel termen en uitspraken tegenkomen. Sommige zullen u reeds bekend 
voorkomen, andere minder. Om u te helpen bij uw leerproces volgt hier een overzicht van 
de sleuteltermen die u kunt horen.



Glycemische index
De Glycemische Index (GI) is een 
systeem dat gebruikt wordt om 
verschillende soorten voedsel te 
rangschikken op basis van hoe 
snel de koolhydraten worden 
afgebroken tot bloedsuiker 
en beschikbaar zijn om te 
worden geabsorbeerd in de 
bloedsomloop. Bij lage GI-voeding 
komt suiker langzaam vrij en dat 
helpt ons om een energiebalans 
te handhaven. Hoge GI-voeding 
geeft een snelle suikerproductie, 
maar veroorzaakt vervolgens een 
snelle energiedip.   

Macro- en micronutriënten
Macronutriënten zijn nutriënten 
die uw lichaam nodig heeft in 
substantiële hoeveelheden om 
te functioneren. Macronutriënten 
omvatten bijvoorbeeld 
voedselgroepen zoals eiwitten  
en koolhydraten.
Micronutriënten zijn nutriënten 
die uw lichaam nodig heeft 
in geringere hoeveelheden. 
Ze zijn nog steeds essentieel 
voor de gezondheid en helpen 
om processen in het lichaam 
te reguleren. Micronutriënten 
omvatten vitaminen en mineralen.

Metabolisme
Metabolisme verwijst naar een 
serie van chemische reacties die 
plaats vinden in uw lichaam. Het 
metabolismeproces helpt voedsel 
om te worden omgezet in energie. 
De energie wordt vervolgens,  
hetzij door het lichaam gebruikt,  
of opgeslagen in de lever,  
spieren of vet.  

Mineralen
Mineralen zijn essentiële 
nutriënten die uw lichaam nodig 
heeft om goed te functioneren. 
Verschillende mineralen spelen 

verschillende rollen. Calcium 
draagt bijvoorbeeld bij aan 
normale botten en tanden, terwijl 
ijzer helpt om rode bloedcellen 
aan te maken.

Oxidatieve stress
Wanneer u ademhaalt en energie 
produceert, reageert uw lichaam 
met zuurstof. Door dit proces 
worden moleculen geproduceerd 
die vrije radicalen worden 
genoemd. Oxidatieve schade 
of stress wordt veroorzaakt als 
vrije radicalen interactie aangaan 
met andere moleculen en 
veranderingen veroorzaken in 
eiwitten, genen en membranen.  

Synergie
In termen van voeding is 
synergie het proces waarbij 
verschillende componenten 
kunnen samenwerken om 
gezondheidsvoordelen te 
produceren. In plaats van ons 
te richten op enkelvoudige 
nutriënten, is het soms beter  
om ze te combineren.  

Vitaminen
Net als mineralen zijn vitaminen 
essentiële voedingsstoffen die 
het lichaam nodig heeft om goed 
te functioneren. Verschillende 
vitaminen hebben verschillende 
functies, zo helpt vitamine C 
bijvoorbeeld bij het normale 
functioneren van het immuun-
systeem door energie te leveren 
en vermoeidheid en lusteloosheid 
tegen te gaan.

Voedingswaardereferentie 
(VWR)
De term Voedingswaardereferentie 
refereert naar het wettelijk 
bepaalde niveau van inname dat 
vereist wordt voor een specifieke 
nutriënt om adequaat te voldoen 
aan voedingsbehoeften.  
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Vaak gestelde 
vragen
U zult ongetwijfeld 
vragen hebben 
over supplementen. 
Om u een 
referentiepunt 
en een helpende 
hand te bieden, 
hebben we 
daarom een aantal 
van de meest 
voorkomende 
vragen verzameld.  



Over Supplementen

Hoe supplementen in te nemen

Bewaren van supplementen

Waarom zou ik supplementen 
moeten gebruiken?
Het innemen van supplementen kan een 
geweldige manier zijn om uw niveau aan 
nutriënten op te krikken. U kunt ervoor 
kiezen om ze regelmatig te nemen of 
wanneer u voelt dat u ze nodig heeft. 
Voedingssupplementen zijn een goede 
bron als u specifieke vitaminen, mineralen 
of sporenelementen wilt innemen.

Ik heb een redelijk gezonde 
levensstijl – heb ik nog steeds 
supplementen nodig?
Een gezonde levensstijl is natuurlijk 
geweldig. Maar soms hebt u behoefte  
aan een extra impuls en supplementen  
zijn dan een ideale bron. 

Hoe neem ik supplementen in  
en voor hoelang?
Elk supplement is voorzien van instructies 
over hoe ze in te nemen.  

Kan ik verschillende producten 
combineren?
Ja, als u meerdere verschillende 
voedingsbehoeftes heeft, is het goed voor 
u om meer dan één product tegelijk in te 
nemen. Raadpleeg uw arts om meer te 
weten te komen over de ideale combinatie 
van supplementen.

Wees voorzichtig als u producten neemt 
met dezelfde ingrediënten, want u wilt niet 
te veel binnenkrijgen van een specifieke 
vitamine of nutriënt.

Moet ik producten op een 
bepaalde tijd innemen?
Sommige supplementen kunt u beter  
in de ochtend of bij maaltijden innemen. 
Controleer de individuele verpakking  
om er zeker van te zijn. U zult ontdekken 
dat een regelmatige dagelijkse routine u 
helpt onthouden om uw supplementen  
in te nemen. 

Hoe moet ik supplementen 
bewaren en hoelang gaan  
ze mee?
Om een lange levensduur van uw 
supplementen te garanderen, houdt u ze 
in hun verpakking en bewaart ze op een 
koele, droge plek. Als u kinderen heeft of 
huisdieren, denk er dan aan dat u ze veilig 
bewaart en buiten hun bereik houdt. 
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